
Kosmetologia  estetyczna
ZABIEGI PRO & CONTRA YONELLE

Zabiegi specjalistyczne na twarz, szyję i dekolt pomagające 
eliminować najczęściej spotykane problemy ze skórą. Popra-
wiają stan skóry i jej estetykę.

CBD PRO-PERFECTION
Zabieg poprawiający stan i wygląd cery mieszanej i tłustej
z uporczywymi niedoskonałościami.  249 zł (/60 min.)

CONTRA WRINKLE
Intensywny zabieg przeciwzmarszczkowy  225 zł (/60 min.)

CONTRA AGE
Zabieg przeciwstarzeniowy do każdego typu cery
CONTRA REDNESS
Zabieg rewitalizujący, obkurczający naczynka
CONTRA SEBUM
Zabieg przeciwłojotokowy, dla cery tłustej i mieszanej
CONTRA DRY
Zabieg odżywczy dla skóry suchej, przesuszonej

199 zł (/60 min.)

PRO-LIFT
Zabieg bankietowy, błyskawicznie poprawiający wygląd skóry
zmęczonej, wiotkiej i słabo nawilżonej.  199 zł (/60 min.)

PROPOZYCJE DO ZABIEGÓW

S.O.S WOKÓŁ OKA  79 zł

MASKA KREMOWA/ŻELOWA  40 zł/89 zł

ŚWIECOWANIE USZU  50 zł

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA
/PEELING KAWITACYJNY DO ZABIEGU  65 zł

Pakiety Spa
ZABIEGI EKSPRESOWE YONELLE

Zabiegi z zastosowaniem substancji peelingujących w połączeniu 
z silnymi składnikami nawilżającymi. Umożliwiają uzyskanie szybkiego, 
skutecznego efektu wypoczętej i rozświetlonej skóry.

179 zł (/45 min.)
METAMORFOZA
Zabieg rozświetlający do cery mieszanej, tłustej i dojrzałej.

REWITALIZACJA
Zabieg do cery poszarzałej, zmęczonej z pierwszymi oznakami 
starzenia się.

MANDEL EXPRESS PEEL
Ekspresowy zabieg rewitalizujący z zastosowaniem kwasu migdało-
wego, do każdego rodzaju skóry. Najlepsze efekty widoczne następ-
nego dnia.

ZABIEGI YONELLE DLA MĘŻCZYZN

199 zł (/60 min.)
MAN - ESTHETIC
Zabieg odnowy biologicznej zmęczonej skóry twarzy i okolic oczu z za-
stosowaniem maski hydroinfuzyjnej.

MAN - VITALIC
Zabieg oczyszczający z silnym nawilżeniem do każdego typu skóry.

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM APARATURY

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA
/PEELING KAWITACYJNY Z MASKĄ
Usunięcie rogowej, martwej warstwy naskórka twarzy, szyi i dekoltu 
przy użyciu specjalnie dobranej głowicy diamentowej lub za pomocą 
ultradźwięków. 125 zł (/30 min.)

Makijaż permanentny brwi/usta 650 zł

Makijaż permanentny powiek
– kreska górna/dolna 480 zł

Toksyna botulinowa (Botox) – usuwanie zmarszczek:
marszczyciel brwi/kurze łapki/podłużne czoła

1 partia      360 zł

Kwas hialuronowy PRINCESS Volume – powiększanie ust, bruzdy 
nosowo-wargowe, opadające kąciki ust

ampułka (1 ml)      690 zł
2 ampułki (2 ml)    1290 zł

Intensywne nawilżenie
– wykonturowanie ust kwasem hialuronowym 300 zł

Nici hialuronowe
– lifting polików, opadające kąciki ust (2 ml)    1300 zł

Mezoterapia igłowa twarzy, szyi i dekoltu
– Mezolift - głębokie nawilżenie, mikroelementy
+ kwas hialuronowy 590 zł

Mezoterapia igłowa skóry głowy
– pobudzenie cebulek włosów,
zapobiegające nadmiernemu wypadaniu 290 zł

Mezoterapia okolic oka – Mezolift 199 zł

Lipoliza iniekcyjna – rozpuszczanie i usuwanie komórek
tłuszczowych 290 zł

Laser IPL, E-LIGHT – fotoodmładzanie, usuwanie blizn
i rozstępów, usuwanie owłosienia, zamykanie naczynek,
zmniejszenie rumienia od 169 zł

Osocze bogatopłytkowe PRP – regeneracja i pobudzenie
komórek skóry głowy, twarzy, szyi i dekoltu

1 zestaw (20 ml)      600 zł
2 zestawy (40 ml)    1000 zł

PRZYJACIÓŁKI W SPA 950 zł
Dla każdej z przyjaciółek:
+ soczysty pocałunek dla skóry. Zabieg aromatyczny,
ujędrniająco-witalizujący na ciało o soczystym zapachu świeżej 
pomarańczy
+ aromatyczny masaż ciała
+ zabieg na twarz METAMORFOZA – regenerujący do cery su-
chej dojrzałej, redukujący zmarszczki, intensywnie nawilżający 
lub REWITALIZACJA – do cery poszarzałej, zmęczonej, z pierw-
szymi oznakami starzenia się

PAKIET DLA DWOJGA 850 zł
+ aromatyczny peeling, nawilżająca maska i odprężający seans
w kapsule spa
+ masaż relaksacyjny
+ indywidualnie dobrany zabieg pielęgnacyjny twarzy z linii
„PRO-CONTRA” Yonelle
+ lampka czerwonego wina

DAY SPA 499 zł
+ indywidualnie dobrany zabieg pielęgnacyjny twarzy
z linii PRO-CONTRA Yonelle
+ indywidualnie dobrany zabieg na ciało
+ indywidualnie dobrany masaż

GENTELMAN 499 zł
+ zabieg na twarz MAN-VITALIC, przywracający elastyczność
skóry oraz zdrowy i młodzieńczy wygląd twarzy
+ rytuał eksfoliujący o zmysłowym męskim zapachu, połączony
z masażem klasycznym ciała, regenerujący i poprawiający
elastyczność mięśni, krążenie krwi oraz wygląd skóry

CZEKOLADOWA ROZKOSZ 399 zł
+ aromatyczny peeling i maska czekoladowa
+ odprężający seans w kapsule spa
+ masaż gorącą czekoladą

FIT BODY 359 zł
+ rewitalizujący peeling ciała
+ indywidualnie dobrany masaż leczniczy
+ kinesiotaping/maska borowinowa na chory staw

HIT!



Masaże to jedna z naszych specjalności. Pozwól, aby nasi masa-
żyści pomogli Tobie zwalczyć oznaki zmęczenia fizycznego, psy-
chicznego, a zarazem poprawili jakość Twojej skóry i sylwetki.

Masaż gorącą czekoladą /świecą /gorącymi kamieniami
wulkanicznymi 175 zł (/55 min.)

Masaż KOBIDO
– niechirurgiczny lifting twarzy 165 zł (/55 min.)

Masaż relaksacyjny masłem shea 165 zł (/55 min.)

Masaż no-stress
na bazie olejku lawendowego 165 zł (/55 min.)

Masaż klasyczny/relaksacyjny/sportowy 159 zł (/55 min.)

Masaż pleców 85 zł (/25 min.)

Masaż bańką chińską/masaż antycellulitowy 79 zł (/25 min.)

Masaż głowy, szyi i karku 79 zł (/25 min.)

Masaż górnych/dolnych partii ciała  
79 zł (/25 min.)

Masaż twarzy/stóp/dłoni  79 zł (/25 min.)

DLA NAJMŁODSZYCH

Czekoladowe Szaleństwo – relaksacyjny masaż czekoladą dla 
dzieci od 4. roku życia  79 zł (/25 min.)

DLA SPORTOWCÓW

ACTIVE BODY  299 zł (/90 min.)
Peeling solny, na bazie soli jodowo-bromowej w połączeniu 
z masażem rozluźniającym i maską chłodzącą.

Pielegnacja ciala

Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER sp. z o.o.
Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 34-40

Recepcja: 56 622 06 06 
Manager SPA: 797 906 908

Kosmetologia estetyczna: 606 322 683

www.olender.infospa@olender.info

SPA&WELLNESS OLENDER to strefa ciszy i relaksu. 
Prosimy o wyłączenie dźwięku w telefonach komórkowych.

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE
WYKONYWANE Z ZASTOSOWANIEM KAPSUŁY SPA

Działają wygładzająco i uelastyczniająco na skórę, nadają jej 
piękny  i zdrowy koloryt. Do wyboru:  199 zł (/55 min.)

• ARGAN ZE ZŁOTEM

• ZMYSŁOWA MALINA

• ŚWIEŻA POMARAŃCZA

• CZEKOLADA Z GORZKĄ POMARAŃCZĄ

• TYTOŃ Z WHISKY

• FIT & FRESH

EKSFOLIACJA CAŁEGO CIAŁA

Intensywnie złuszczenie, odświeżenie i przygotowanie skóry do 
pielęgnacji. Zabieg, dzięki któremu skóra szybko odzyskuje gład-
kość. Polecany przed masażem.  99 zł (/25 min.)

ZABIEGI VIP

ACTIVE ENERGY VIT. C FORTE 375 zł (/75 min.)
Luksusowy zabieg do każdego rodzaju skóry. Zabieg hamuje 
procesy starzenia się skóry i pobudza ją do samo regeneracji.
Efekt rozświetlenia i liftingu jest widoczny od razu po zabiegu.

RYTUAŁ BŁOGI LUKSUS YONELLE 349 zł (/90 min.)
Masaż peelingujący + dobrany indywidualnie zabieg ekspresowy 
na twarz marki Yonelle

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA DŁONIE

Manicure klasyczny 60 zł
Manicure hybrydowy 79 zł
Manicure japoński  85 zł
Zabieg pielęgnacyjny na dłonie 69 zł
Ściągniecie hybrydy 30 zł
Malowanie paznokci klasyczne/hybrydowe 20/40 zł

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA STOPY
Pedicure klasyczny 105 zł
Pedicure leczniczy 129 zł
Malowanie paznokci klasyczne/hybrydowe 20/40 zł

PIELĘGNACJA BRWI I RZĘS

Laminacja brwi/rzęs 120 zł/90 zł
Henna rzęs i brwi z regulacją 55 zł
Henna brwi z regulacją 40 zł
Regulacja brwi 25 zł
Henna rzęs 25 zł

DEPILACJA WOSKIEM
Do wyboru:
wąsik, pachy, ręce, bikini, łydki, plecy, całe nogi 35-120 zł

Troska o doskonały stan ciała i skóry to nie tylko zabiegi
w SPA, ale również dobrze zaplanowana pielęgnacja domowa.

Z przyjemnością pomożemy Ci dobrać odpowiednie
kosmetyki do tego celu, które zakupisz bezpośrednio u nas.

HIT!




